UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ nr 4/2015/2016
Gimnazjum nr 5 w Elblągu
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gimnazjum nr 5 w Elblągu

Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156),
Uchwały Nr XII/259/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto
Elbląg, Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 5 w Elblągu uchwala, co następuje:
§1
W statucie Gimnazjum nr 5 wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 28 ust 5 uchyla się pkt 1, 1a, 1b:
„pkt 1) (uchylony),
1a) (uchylony),
1b) (uchylony).
2. § 31c otrzymuje brzmienie:
„1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 5 w Elblągu przyjmuje się:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza
obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
2. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem
publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum są
brane pod uwagę kryteria, przydzielone im punkty oraz niezbędne dokumenty
do ich potwierdzenia określone przez organ prowadzący
(Uchwała Nr XII/259/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina
Miasto Elbląg).

4. Kandydaci do klasy sportowej przyjmowani są po spełnieniu następujących
wymagań:
a) posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danej dyscypliny
sportu, wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej
lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu
orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do
ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 i 23 rokiem życia,
b) wyrażenie pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału
sportowego,
c) uzyskanie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej na warunkach
ustalonych przez związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej,
d) jeżeli liczba kandydatów do klasy sportowej jest większa od liczby miejsc,
brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
5. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną.
6. Terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Miasto Elbląg są określane zarządzeniem Warmińsko –
Mazurskiego Kuratora Oświaty.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

